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    กองทุนประกันชีวิต 
 
 บทนํา ต้ังแต่ช่วงระยะเริ่มต้นทศวรรษ ค.ศ. 1970 ผู้เอาประกันภัยประเภทประกันชีวิต ประเภทประกันชีวิต
แบบบํานาญ และประเภทการประกันสุขภาพ ได้รับการคุ้มครองความเส่ียงทางการเงินจากการล้มละลายของ
บริษัทประกันภัยจากสมาคมคุ้มครองการประกันภัย Guaranty Associations (GAs) ในรัฐท่ีตนอาศัยอยู่ สมาคม
การคุ้มครองประกันทั้ง 2 แห่ง (สําหรับ 50 รัฐ เปอร์โตริโก และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) ได้ประสานงาน 
การให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในการล้มละลายครั้งสําคัญๆ (ที่เก่ียวข้องกับหลายรัฐด้วยกัน) ผ่านการเป็นสมาชิก
ของ The National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA)  
ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ต้ังข้ึนในปี ค.ศ. 1983 โดยสมาชิกของ NOLHGA ได้ให้ความคุ้มครอง 
ผู้เอาประกันภัยจากการล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพหลายๆแห่งด้วยกัน รวมๆแล้วมี  
75 กรณีโดยสังเขป  
 จุดประสงค์ของเอกสารชุดน้ี คือ การพูดถึงภารกิจของระบบคุ้มครองการประกันภัยโดยย่อ (ส่วนที่ 1),  
การพัฒนาของระบบการคุ้มครองการประกันภัย (Guaranty System) ในบริบทของการแก้ไขปัญหาอันเน่ือง  
มาจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัยของสหรัฐอเมริกา (ส่วนท่ี 2), กระบวนการทํางานของระบบคุ้มครอง
การประกันภัย (Guaranty System) เมื่อธุรกิจประกันภัยล้มตัวลง (ส่วนที่ 3), และศักยภาพทางด้านการเงินของ
ระบบการคุ้มครองการประกันภัย (ส่วนที่ 4) 
 ผู้เข้าร่วมในโปรแกรม ABA/TIPS ในปี ค.ศ. 2009 มีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องของข้ันตอนต่อไปของ
การพิทักษ์ทรัพย์และการใช้เทคนิคการจ่ายเงินตามระยะเวลาในสัญญาหลังบริษัทปิดตัวลงท่ามกลางสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายเป็นอย่างมากในวันน้ี เอกสารชุดน้ียังกล่าวถึงการนํามาใช้งานอย่างกว้างของแนวความคิด
การจ่ายเงินตามสัญญาหลังบริษัทปิดตัวลงจากกรณีการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตในหลายๆรัฐท่ีผ่านมาซ่ึงได้
เกิดข้ึน และการดําเนินการ runoffs ท่ีได้รับการสนับสนุนจาก GA หากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ก่อให้เกิดการล้มละลายของบริษัทประกันภัยที่สําคัญๆในระดับประเทศบริษัทใดบริษัทหน่ึงหรือมากกว่าน้ัน  
การจ่ายเงินตามระยะเวลาสัญญาหลังบริษัทปิดตัวลงแบบด้ังเดิมเป็นทางเลือกข้ันพื้นฐานในระบบคุ้มครอง 
การประกันภัย 
 
1. พันธกิจของระบบคุ้มครองการประกันภัย 
 ภารกิจหลักของ NOLHGA และสมาชิก GAs คือ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยว่าอย่างน้อย
ที่สุดพวกเขาจะได้รับความคุ้มครองทางการเงินข้ันพื้นฐานเมื่อบริษัทประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพล้ม  
ความคุ้มครองดังกล่าวจะเกิดข้ึนทางใดทางหน่ึง คือ การโอนธุรกิจของบริษัทท่ีล้มไปสู่บริษัทประกันที่มีความแข็งแรง
ทางธุรกิจหรือสนับสนุนการจ่ายเงินตามระยะเวลาสัญญาหลังบริษัทปิดตัวลงของธุรกิจประกันที่ประสบปัญหา  
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2. พัฒนาการของระบบคุ้มครองการประกันภัยและการแก้ไขปัญหาจากการล้มละลายของธุรกิจประกันภัย 
ในอดีตถึงปัจจุบัน 

ประวัติความล้มเหลวของธุรกิจประกันชีวิตในสหรัฐอเมริกา  
ความล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิตเกิดข้ึนเป็นระยะๆตลอดประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรมการประกันชีวิต

ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะในอดีตธุรกิจประกันภัยถูกกํากับโดยมลรัฐต่างๆแทนท่ีจะเป็นรัฐบาลกลาง 
การล้มละลายของบริษัทประกันภัยเป็นไปตามกระบวนการทางการของกฎหมายล้มละลายของมลรัฐแทนท่ีจะเป็น
กฎหมายล้มละลายกลาง จากเหตุผลต่างๆดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยหรือผู้บริโภคมักได้รับการคุ้มครองในกระบวนการ
ล้มละลายของรัฐดีกว่าเจ้าหน้ีล้มละลายหรือกระบวนการการพิทักษ์ทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ 

จนกระทั่งต้นของทศวรรษ 1970 ในตอนน้ันยังไม่มี “โครงข่ายความปลอดภัย” (safety net) สําหรับ
คุ้มครองลูกค้าประกันภัยหากบริษัทประกันภัยล้ม ในการพิจารณาคดีความเก่ียวกับการล้มละลายน้ัน ผู้บริโภค 
จะกลายเป็นเจ้าหน้ีของบริษัทประกันภัยท่ีล้มเหลว และเม่ือผู้เอาประกันภัยเรียกร้องสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์
จากสินทรัพย์ของผู้ให้ประกันแล้ว มักจะประสบกับความล่าช้าหรือการชําระหน้ีในสัดส่วนที่ลดลง อีกท้ังผู้บริโภค 
ยังมีความเส่ียงจากจํานวนเงินชําระหน้ีท่ีจะได้รับคืนในท้ายท่ีสุดอีกด้วย กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ผู้เอาประกันภัย 
ต้องเผชิญความเส่ียงท้ังจากระยะเวลา (ว่าสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัยจะมีสภาพคล่องในการชําระคืนภาระหน้ีสิน
ที่มีต่อผู้บริโภคเม่ือถึงระยะกําหนดจ่ายหรือไม่) และจํานวนเงิน (ว่าความน่าเช่ือถือของบริษัทประกันภัยจะฟื้นคืน 
เพื่อที่ทรัพย์สินของบริษัทประกันจะมีมูลค่าเพียงพอต่อการชดใช้หน้ีสินจากกรมธรรม์ได้) 

นอกเหนือจากน้ี ผู้เอาประกันภัยยังต้องประสบกับความจําเป็นในการหาบริษัทประกันภัยในตลาด 
เพื่อทดแทนจํานวนเงินตามกรมธรรม์ฉบับถาวรซ่ึงผิดสัญญาไปแล้วจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัย 
ผู้บริโภคที่พยายามหากรมธรรม์ใหม่เพื่อมาทดแทนของเดิม อย่างน้อยมักจะประสบกับเบ้ียประกันที่สูงข้ึน  
เน่ืองจากอายุของผู้เอาประกันภัยจะมากข้ึนกว่าตอนที่ซื้อกรมธรรม์เริ่มแรก และในบางกรณีก็เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางด้านสุขภาพของผู้เอาประกันภัย เน่ืองจากกรมธรรม์เริ่มแรกท่ีซื้อไว้ให้ความคุ้มครองในส่ิงที่ในขณะปัจจุบัน
บริษัทไม่รับประกันให้ไม่ว่าเบ้ียประกันจะเท่าใดก็ตาม 

การสร้างระบบคุ้มครองการประกันภัย 
ช่วงต้นของทศวรรษ ค.ศ. 1970 ตอนน้ันมีความเห็นพ้องต้องกันในระดับประเทศว่า ผู้เอาประกันภัย 

ประเภทประกันชีวิต, ประกันชีวิตแบบบํานาญ, และประกันสุขภาพน้ัน ควรได้รับความคุ้มครองจากความเส่ียง 
ที่สําคัญ 3 อย่าง เน่ืองมาจากการล้มละลายของธุรกิจประกันภัย คือ ความล่าช้าในการชําระค่าสินไหมทดแทน 
(ความเส่ียงด้านสภาพคล่องทางการเงิน) ความไม่แน่นอนของจํานวนเงินท่ีจะได้รับชําระ (ความเส่ียงทางด้าน
สินเช่ือ) และความเส่ียงและต้นทุนในการทดแทนกรมธรรม์ถาวรท่ีผิดสัญญาไปแล้วจากบริษัทประกันภัยน้ัน  
(ความเส่ียงจากการเปล่ียนกรมธรรม์ทดแทน) (ฉันทามติที่คล้ายกันน้ีนํามาซ่ึงการสร้างความคุ้มครองให้แก่ผู้เอา
ประกันภัยด้านทรัพย์สิน/วินาศภัย ซึ่งนําไปสู่การพัฒนากองทุนท่ีให้การรับประกันทางด้านทรัพย์สิน/วินาศภัย) 
 ความเป็นเอกฉันท์น้ีได้นําองค์กร The National Association of Insurance Association Model Act 
(Model Act) ข้ึน โดย NAIC ได้ทําการแก้ไขและปรับเปล่ียนพระราชบัญญัติน้ี (Model Act) ให้เป็นปัจจุบัน 
หลายครั้ง และทําหน้าที่เป็นองค์กรตามที่ถูกต้องกฎหมาย สําหรับการออกพระราชบัญญัติตามกฎหมายปกครอง
ทั้ง 52 รัฐ Commissioners (NAIC) ให้พัฒนาพระราชบัญญัติ คือ The 1971 Life and Health Insurance 
Guaranty จัดต้ัง GAs เป็นสมาชิกของ NOLHGA น้ัน พระราชบัญญัติแต่ละฉบับจะจัดต้ัง GA ข้ึนภายในแต่ละ 
มลรัฐ ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นองค์กรตามกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ แบบได้รับการจัดต้ังเป็นพิเศษและที่ไม่แสวงผลกําไร 
โดยมีอํานาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบในการให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
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ทางการเงิน ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ และความเส่ียงจากการเปล่ียนกรมธรรม์ทดแทนกรมธรรม์เดิม ซึ่งเป็นผล
จากการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ การเป็นสมาชิก GA ของแต่ละท่ีได้รวมถึงบริษัทประกันภัย
ทุกแห่งได้รับอนุญาตดําเนินกิจการ ออกกรมธรรม์ตามประเภทธุรกิจในรัฐน้ัน บริษัทประกันภัยซึ่งเป็นสมาชิก
เหล่าน้ันจะต้องแบกรับต้นทุนในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในสัดส่วนตามส่วนแบ่งการตลาดภายในรัฐของตน 
 การกําเนิดของระบบการคุ้มครองการประกันภัย (การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ และประกันทรัพย์สิน/
วินาศภัย) ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1970 และ ค.ศ. 1980 ถือว่าทันต่อต่อเวลาจนถึงทศวรรษ ค.ศ.1980 การล้มละลายของ
บริษัทประกันภัยขนาดใหญ่ในระดับประเทศเกิดข้ึนน้อยมาก เริ่มจากทศวรรษ ค.ศ. 1980 และดําเนินเร่ือยมา
จนถึงช่วงแรกของทศวรรษ ค.ศ. 1990 ความล้มเหลวของบริษัทประกันภัยท่ีมีช่ือเสียงหลายแห่งเริ่มก่อตัวข้ึน  
ซึ่งรวมถึงบริษัทประกันทรัพย์สิน/วินาศภัยเหล่าน้ี คือ Reserve Insurance Company, Mission Insurance 
Company และ Transit Casualty Company บริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ท่ีล้มละลายแห่งแรกของช่ัวอายุหน่ึง 
คือ Baldwin United ในปี ค.ศ. 1983 ความล้มเหลวของ Baldwin-United ตามมาด้วยความล้มเหลวของ 
บริษัทประกันชีวิตและสุขภาพอ่ืนๆอีกเป็นแถว ในช่วงเริ่มต้นทศวรรษ ค.ศ 1990 ได้มีการล้มละลายของธุรกิจ
ประกันภัยที่สําคัญๆ ได้แก่ Executive Life Insurance (1991), Mutual Benefit Life Insurance Company 
(1991), และ Confederation Life Insurance Company (1994) อีกทั้งยังรวมถึงบริษัทประกันภัยรายเล็กๆ 
อีกจํานวนหน่ึง จํานวนและความรุนแรงจากการล้มละลายของธุรกิจประกันภัยได้ลดลงในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ 
ค.ศ. 1990 หลังจากการล้มละลายของ Confederation Life ในปี ค.ศ. 1994 นับแต่น้ันมา ยังไม่มีความล้มเหลว
ของผู้รับประกันภัยขนาดใหญ่ในระดับประเทศเกิดข้ึนให้เห็นอีก ประกอบด้วยบริษัทประกันชีวิตและสุขภาพต้ังแต่
ปี ค.ศ. 1987 ซึ่งประกอบธุรกิจในหลายมลรัฐพร้อมกับแผนภูมิแสดงภาพ ท่ีแสดงการล้มละลายของบริษัทประกันภัย
ออกเป็นปีๆ 
 บทเรียนจากประสบการณ์อันเน่ืองมาจากการล้มละลาย 
 ในช่วงปลายทศวรรษ ค.ศ. 1980 และระยะเริ่มแรกของทศวรรษ ค.ศ. 1990 อุตสาหกรรมการประกันชีวิต
และที่ปรึกษาทางการเงินและคณิตศาสตร์ประกันภัย หน่วยงานจัดลําดับบริษัทประกันชีวิต แล้วผู้ควบคุมกฎหมาย
ประกันภัยแห่งรัฐต่างได้เรียนรู้บทเรียนสําคัญๆจากความล้มเหลวของธุรกิจประกันภัยหลายๆแห่ง ส่ิงหน่ึงที่เป็น
บทเรียน คือ ความจําเป็นของระบบที่ซับซ้อนมากข้ึนเพื่อวัดความเส่ียงของการรับประกันภัยและการลงทุนของ
ธุรกิจประกันชีวิตทั้งหลาย  ซึ่งในทางกลับกันได้นําไปสู่การพัฒนาและการปรับบททดสอบการดํารงเงินกองทุนตาม
ความเส่ียง อีกบทเรียนหน่ึง ได้แก่ ความจําเป็นของหน่วยงานกํากับระดับประเทศในการหารือเพื่อความร่วมมือ
และมีความซับซ้อนอันเน่ืองจากบริษัทซ่ึงมีปัญหามีธุรกิจทั่วประเทศ ส่วนบทเรียนอ่ืน เก่ียวข้องกับความจําเป็นของ
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งควรเป็นผู้มีทักษะและมีความเป็นผู้นําอย่างมืออาชีพในกระบวนการแก้ไข
ปัญหาอันเน่ืองมาจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ 
 ประสบการณ์จากการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตเม่ือไม่นานมานี้ 
 บทเรียนต่างๆส่งผลให้อุตสาหกรรมการประกันภัยดูเหมือนจะมีความพร้อมในการรับมือกับความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆเม่ือเปรียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ถึงแม้สภาพทางเศรษฐกิจในช่วง 18 เดือน 
ที่ผ่านมาจะเกิดผลกระทบกับธนาคารวานิชธนกิจ, ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเพื่อการออมทรัพย์,  
กองทุนป้องกันความเส่ียง สหกรณ์ การรับประกันการชําระหน้ีจากบุคคลที่สาม, และองค์กรธุรกิจสินเช่ือที่อยู่
อาศัยซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล หากแต่ไม่มีบริษัทประกันชีวิตสักแห่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการชําระบัญชี 
อันเป็นผลพวงจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าต้ังแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา 
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 โดยทั่วไปแล้ว ความล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิตต้ังแต่ต้นทศวรรษ ค.ศ. 1990 ได้ส่งผลในทางบวก 
อันเน่ืองมาจากคุณลักษณะข้ันพื้นฐานในการล้มละลายของธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการใช้วิธีปฏิบัติการ
แก้ไขทันทีที่ผู้กํากับดูแลนํามาใช้ดูแลและการดําเนินการแก้ไขปัญหามีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และมีส่วนร่วม
มากย่ิงข้ึน ดังน้ัน “ผลลัพธ์ท่ีเป็นบวก” ในที่น้ีหมายความถึงการไม่เพียงพอของสินทรัพย์เพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับ
หน้ีสินในเงินชําระคืนในอัตราที่สูงมากแก่ผู้มีสิทธิเรียกร้องของผู้ถือกรมธรรม์ต่อทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย 
ที่ล้มละลาย ประเด็นเหล่าน้ีจะกล่าวเพิ่มเติม 
 การดํารงอยู่ของระบบคุ้มครองการประกันภัยน้ัน เป็นการอํานวยโครงข่ายปลอดภัยให้กับความสูญเสียท่ี
อาจเกิดข้ึนของผู้ถือกรมธรรม์อันเน่ืองมาจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัย ซึ่งดูเหมือนจะช่วยกู้ความมั่นใจ
ของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการประกันชีวิตกลับมาในสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน ถึงกระน้ันก็ตาม ในส่วนท่ี 
4 ได้กล่าวถึงการรายงานข่าวของบางส่ือ ซึ่งได้ต้ังข้อสงสัยเก่ียวกับศักยภาพทางด้านการเงินของระบบคุ้มครอง 
การประกันภัยท่ีทนต่อวิกฤตการเงินในรูปแบบท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
 ในขณะที่ความสามารถทางด้านการเงินท่ีแท้จริงของระบบคุ้มครองการประกันภัยถือว่าสูง มีความสําคัญย่ิง 
ไม่ใช่ไม่มีขีดจํากัด ตามท่ีได้กล่าวถึงด้านล่างในส่วนที่ 4 วิกฤตอุตสาหกรรมการประกันชีวิตซึ่งร้ายแรงที่สุดแบบท่ี 
ไม่เคยมีมาก่อน ในทางทฤษฎีอาจท้าทายต่อสภาพคล่องของระบบคุ้มครองการประกันภัยและหากเกิดข้ึนจริง 
ระบบคุ้มครองการประกันภัยก็จะยังคงมียุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อใช้สําหรับให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ดี 
 
3. การดําเนินการของระบบคุ้มครองการประกันภัยภายใต้กระบวนการแก้ไขปัญหาจากการล้มละลาย 

ในระบบการธนาคาร FDIC มีหน้าที่ 2 ประการ คือ จัดเตรียมโครงข่ายปลอดภัยสําหรับลูกค้าธนาคาร 
และวางระเบียบทางด้านกฎหมาย (โดยทางอ้อมและโดยตรงในบางครั้ง) ในทางตรงกันข้าม โครงข่ายปลอดภัยของ
ผู้บริโภคในระบบการประกันคุ้มครองผู้เอาประกัน เป็นคนละส่วนและแยกออกจากการกํากับดูแลบริษัทประกันภัย
ที่ดําเนินการอยู่ ถึงกระน้ัน NOLHGA และสมาชิกของ GAs ก็ได้ประสานงานกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับการ
ดําเนินงานของหน่วยงานกํากับดูแลการประกันภัยและการส่ังพิทักษ์ทรัพย์ 

ธรรมชาติโดยทั่วไปในการส่ังพิทักษ์ทรัพย์ของธุรกิจประกันภัยของสหรัฐอเมริกา 
บริษัทประกันภัยในประเทศสหรัฐฯไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหมวดคําจํากัดความของคําว่า “ลูกหน้ี” ภายใต้ 

รัฐบัญญัติว่าด้วยการล้มละลาย ดังน้ัน บริษัทที่ล้มเหลวในการประกอบธุรกิจประกันภัยจะไม่ได้เข้าสู่ภาวะแห่ง 
การล้มละลาย หากแต่จะตกอยู่ภายใต้การส่ังพิทักษ์ทรัพย์โดยหน่วยงานซ่ึงควบคุมดูแลด้านการประกันภัยของรัฐ 
ซึ่งอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัทประกันน้ันๆ  

การพิจารณาคดีว่าด้วยการพิทักษ์ทรัพย์จะดําเนินการตามรัฐบัญญัติว่าด้วยการพิทักษ์ทรัพย์แห่งรัฐ  
ซึ่งในทุกๆรัฐจะมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกับกฎหมายล้มละลาย การพิจารณาคดีจะเกิดข้ึนต่อหน้าผู้พิพากษาของรัฐ 
และกรรมาธิการด้านการประกันภัยแห่งมลรัฐซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเสมือนผู้พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท 

กฎหมายพิทักษ์ทรัพย์จากการประกันภัยในแต่ละมลรัฐค่อนข้างมีความแตกต่างกันในบางส่วน แต่ทั้งหมดน้ี
จะมีข้อกําหนดข้ันพื้นฐานอยู่ 3 ระดับในเรื่องการพิทักษ์ทรัพย์ ระดับแรก (และมีความรุนแรงน้อยท่ีสุด) เรียกว่า 
“การรักษาไว้” ซ่ึงเป็นกระบวนการที่คณะกรรมการกํากับการประกันภัยเปรียบเสมือนผู้รักษาสภาพการณ์เพื่อดูแล
รักษาตามสภาพท่ีดํารงอยู่ในปัจจุบัน (ตัวอย่างเช่น การเก็บรักษาเอกสารรายงานและทรัพย์สิน) ในขณะที่ตัดสิน
ความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดกับบริษัทประกันภัย หากผู้พิทักษ์พึงพอใจกับการที่ปัญหาสําคัญๆได้รับการจัดการ
แล้วน้ัน บริษัทประกันภัยแห่งน้ันก็จะได้รับการปลดออกจากสถานะท่ีถูกควบคุมเพื่อป้องกันความสูญเสีย หากไม่เป็น
เช่นน้ันแล้ว บริษัทจะต้องเข้าสู่สถานะของการพิทักษ์ทรัพย์อย่างใดอย่างหน่ึงซ่ึงมีความเข้มข้นมากข้ึนอีก 
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 รูปแบบของความรุนแรงในลําดับต่อไป คือ “การฟื้นฟูกิจการ” โดยมีกรรมาธิการผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ผู้ดําเนินการฟื้นฟูสภาพ ได้รับสิทธิโดยชอบธรรมในกรรมสิทธ์ิที่เป็นทรัพย์สินของบริษัทประกันภัยและการควบคุม 
ดูแลกิจการของบริษัท ในที่น้ี การฟื้นฟูกิจการมีบางวิธีที่คล้ายคลึงกับบทท่ี 11 ของการปรับโครงสร้างการล้มละลาย
โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาแผนงานการฟื้นฟูกิจการซึ่งได้รับการอนุมัติจากศาลและมีความต้ังใจที่จะแก้ไข
ปัญหาต่างๆท่ีเป็นเหตุแห่งความจําเป็นในการส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ผลลัพธ์ท้ายท่ีสุดอาจเป็นการปลดบริษัทประกันภัย
น้ันๆออกจากสถานะฟื้นฟูกิจการ หรืออาจเป็นข้ันตอนที่นําไปสู่ระดับที่ร้ายแรงที่สุดของการส่ังพิทักษ์ทรัพย์ คือ 
“การชําระบัญชี” 
 การชําระบัญชีมีความคล้ายคลึงกับบทที่ 7 แห่งการชําระหน้ีสินจากการล้มละลาย กรรมาธิการผู้ซึ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีเสมือนผู้ชําระบัญชี มีความรับผิดชอบในการจัดทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย ประเมินสิทธิเรียกร้อง
ของผู้ถือกรมธรรม์และเจ้าหน้ีรายอ่ืนๆ รวมถึงการจัดสรรทรัพย์สินให้กับผู้เรียกร้องสิทธ์ิท่ีได้รับการอนุมัติโดยมีวิธี
ปฏิบัติตามที่กําหนดโดยกฎหมายแห่งการพิทักษ์ทรัพย์ของรัฐ 
 บทบาทของ GAs ในด้านการพิทักษ์ทรัพย์ 
 ภายใต้รูปแบบพระราชบัญญัติที่รัฐต่างๆประยุกต์ใช้ สมาชิก GAs ของ NOLHGA มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ในการแก้ไขปัญหาการล้มละลายของบริษัทประกันภัย เม่ือภาระผูกพันต่อผู้บริโภคมีคําส่ังจากศาลพิทักษ์ทรัพย์  
ซึ่งตัดสินให้บริษัทประกันภัยล้มละลายและทําการชําระบัญชี 
 ภาระหน้าที่ซึ่งครอบคลุมโดย GA 
 เมื่อศาลตัดสินเช่นน้ี GA จะรับผิดชอบให้ความคุ้มครองสัญญาท่ีอยู่ภายใต้ตัวบทกฎหมาย อย่างน้อยที่สุด
ตํ่ากว่า (i) การคุ้มครองที่จํากัดไว้ตามสัญญา หรือ (ii) ความคุ้มครองที่จํากัดไว้หรือจํานวนเงินไม่เกินกว่าจํานวน 
ที่กําหนดไว้ในตัวบทกฎหมายของ GA โดยแท้จริงแล้ว อํานาจทั้งหมดน้ันได้ให้ความคุ้มครองทุกสัญญาอย่างน้อยก็
ในระดับไม่เกินกว่าท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สภานิติบัญญัติในบางรัฐเลือกท่ีจะให้วงเงินท่ีจํากัดของ GA 
สําหรับธุรกิจบางประเภทสูงกว่าท่ีระบุในพระราชบัญญัติ วงเงินที่กําหนดไม่เกินจํานวนของการคุ้มครองสําหรับ 
GAs ที่ต่างกันไปน้ันอธิบายโดยกราฟในแผ่นพับใน Exhibit 2, The Nation’s Safety Net 
 โดยทั่วไปแล้ว สัญญาประกันชีวิตและประกันชีวิตแบบบํานาญท้ังหมดรับประกันโดยบริษัทประกันชีวิต 
จะได้รับการคุ้มครองโดย GAs ในวงเงินตามท่ีกําหนดภายใต้พระราชบัญญัติ ของรูปแบบจําลองขีดจํากัดของ 
เงินชดเชยประกันชีวิตจากการเสียชีวิต จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 300,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และ
มูลค่าเงินสดจะได้รับการคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ การประกันชีวิตแบบบํานาญ 
ที่รับประกันโดยบริษัทประกันภัย (การประกันชีวิตแบบบํานาญจ่ายจํานวนเงินท่ีแน่นอน และการประกันชีวิตแบบ
บํานาญจ่ายจํานวนเงินซึ่งไม่แน่นอนในบางประเภท)  ได้รับการคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 250,000 เหรียญดอลล่าร์
สหรัฐ อีกทั้งเงินชดเชยประกันสุขภาพ ซึ่งข้ึนอยู่กับประเภทของสัญญา ได้รับความคุ้มครองระหว่าง 100,000 และ 
500,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ GAs ไม่ให้ความครองเงินชดเชยสัญญาท่ีบริษัทไม่ได้ประกันไว้ หรือกรณีท่ีผู้ถือ
กรมธรรม์ตกลงท่ีจะแบกรับความเส่ียงของตลาดเอง (เช่น ความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเงินบํานาญ
ไม่คงที่ จะไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันของผู้รับประกันภัย) 
 ความยืดหยุ่นในวิธีการเพ่ือตอบสนองภาระหน้าที่ของ GA 
 บทกฎหมายมอบอํานาจให้ GAs มีความยืดหยุ่นในวิธีที่จะนําเสนอข้อบังคับในการให้ความคุ้มครองแก่
ผู้บริโภครวมถึงอํานาจในการปรับแผนงานการเพื่อการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม เพื่อนําไปสู่ “ค่าใช้จ่ายอย่างตํ่าที่สุด
ในการแก้ไขปัญหา”ในขณะที่ยังรักษาศักยภาพทางการเงินของระบบคุ้มครองการประกันภัยตามวิจารณญาณใน
การทําเงินน้ัน 
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ภาระหน้าท่ีหลักของ GAs คือ การจ่ายเงินชดเชยเมื่อสัญญาท่ีได้รับการคุ้มครองครบกําหนดและให้ความ
คุ้มครองกับสัญญาทุกสัญญาต่อไปในเง่ือนไขหรือข้อกําหนดแบบเดิมท่ีเคยมีกับบริษัทประกันภัยที่ล้มละลาย  
ในการท่ีตอบสนองต่อภาระหน้าที่ท้ังหลายเหล่าน้ัน GAs ได้บรรเทาความเส่ียงแก่ผู้บริโภคทางด้านสภาพคล่อง 
สินเช่ือและการหาประกันภัยทดแทน ซ่ึงพวกเขาต้องประสบจากการล้มละลายของบริษัทประกันภัย 
 บทบาทของ NOLHGA 
 NOLHGA สถาปนาข้ึนในปี ค.ศ. 1983 เพื่อสร้างกลไกให้ GAs สามารถปฏิบัติหน้าที่ โดยการบัญญัติ
แผนการรับมือกับการล้มละลายระดับประเทศ เพียงฉบับเดียว เพื่อใช้สําหรับกรณีการล้มละลายอันเก่ียวเน่ืองกับ
หลายมลรัฐ สถานท่ีต้ังของ NOLHGA อยู่ท่ีเมือง Herndon ของรัฐเวอร์จีเนีย มีบุคลากรเพียงไม่ก่ีคนดูแลทาง 
ด้านการประกันภัย กฎหมาย และงานเอกสาร ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือในความร่วมมือของกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนของ
ระบบการประกันคุ้มครอง 
 การล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่ GAs จะทําหน้าท่ีให้ความคุ้มครองผู้บริโภคท่ีอยู่ประจํา
ถ่ิน โดยใช้หน่ึงในสองยุทธศาสตร์เพื่อการแก้ไขปัญหา คือ การทํารายการประกันภัยต่อตามสมมุติฐาน หรือ 
แผนเสริมศักยภาพ โดยท่ี GAs ให้การสนับสนุนทางการเงินสําหรับกรมธรรม์ท่ีไม่มีเงินเพียงพอในการชําระของ
บริษัทประกันภัยซึ่งมีหน้ีสินล้นพ้นตัวไม่ว่าจะเป็นแบบใดแบบหน่ึง สัญญาซึ่งมีผลต่อกลยุทธ์ที่ใช้จะดําเนินการโดย 
NOLHGA และรับรองโดยแต่ละ GAs ท่ีเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา 
 การทํารายการประกันภัยต่อตามสมมุติฐาน 

โดยเฉพาะการล้มละลายที่ไม่สามารถชําระหน้ีในรายเล็ก (หรือในช่วงที่การล้มละลายมีเพียงรายสองราย
และแยกส่วนกัน) แผนงานเพื่อใช้แก้ปัญหา อาจเก่ียวข้องกับการถ่ายโอนภาระผูกพันท่ียังมีผลบังคับใช้บังคับของ
บริษัทประกันที่ล้มละลายไปยังบริษัทประกันที่มีความมั่นคง ดังน้ันบริษัทประกันภัยผู้รับโอนใหม่ซ่ึงเห็นชอบที่จะ 
แบกรับภาระหน้ีสิน (โดยทั่วไปจะรู้จักกันในนามว่า “รายการประกันภัยต่อตามสมมุติฐาน”) โดยแลกเปล่ียนกับ
การถ่ายโอนทรัพย์สินจากบริษัทประกันที่ล้มละลายน้ันๆ รวมถึงการจ่ายเงินของ Gas ในมูลค่าท่ีสามารถทดแทน
ภาระข้อผูกพันที่ GAs มีต่อผู้เอาประกันในพื้นที่รับผิดชอบ ในการทํารายการประกันภัยต่อแบบสมมุติฐาน GAs  
จะเป็นผู้แบกรับต้นทุนในการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่ผู้บริโภคเม่ือธุรกรรมปิดตัวลง อีกนัยหน่ึง คือ GAs เป็น
หน่วยงานแรกสุดที่ต้องจ่ายก่อนสําหรับค่าใช้จ่ายในทุกๆด้านที่มีความเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ผู้บริโภคในแผนงานการแก้ปัญหา 

แผนเสริมศักยภาพในการชําระเงินหลังบริษัทล้มปิดไป 
อีกทางเลือกหน่ึง GAs อาจเข้าร่วมในแผนงานแก้ไขปัญหา โดยการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเข้าไปในสินทรัพย์

ของบริษัทที่ล้มละลาย และใช้เงินทุนเหล่าน้ันตามความจําเป็นในภายภาคหน้า (ซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปี หรือ
แม้กระทั่งหลายทศวรรษ) เพื่อใช้จ่ายค่าประกันภัยและภาระผูกพันในการจ่ายเงินคืนรายปี เมื่อภาระผูกพันของ
บริษัทประกันซึ่งล้มละลายถึงกําหนดจ่ายในช่วงหลังปิดกิจการ ในการมีส่วนร่วมในแผนเสริมศักยภาพน้ี แทนการ
ทําธุรกรรมประกันภัยต่อ GAs สามารถท่ีจะยืดเวลาการจ่ายภาระหน้ีสินให้กับผู้บริโภค จนกว่าจะถึงกําหนดท่ีต้องจ่าย 
แผนเสริมศักยภาพน้ีมีการใช้ในการล้มละลายหลายๆกรณี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีที่เก่ียวข้องกับขนาดของ
กิจการ หรือกรณีที่กังวลเก่ียวกับความสามารถทางการเงิน ท่ีจะรองรับได้มากสุดของระบบคุ้มครองการประกันซึ่ง
ดูจะเหมาะสมสําหรับใช้กลยุทธ์น้ี 

ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม (ข้อตกลงในการทําธุรกรรมประกันภัยต่อ หรือแผนเสริมให้ดีข้ึน) เงินกองทุน
ของ GA จะรวมกับทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของบริษัทประกันภัย เพื่อใช้เป็นเงินทุนสําหรับค่าใช้จ่ายคุ้มครองผู้บริโภค 

ความสําคัญในสินทรัพย์ของบริษัทประกันภัย 
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มุมมองอีก 2 ด้าน จากการล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตมีส่วนสําคัญในลักษณะที่สัมพันธ์กัน ข้อที่หน่ึง 
การล้มละลายของบริษัทประกันชีวิตโดยส่วนใหญ่จะมีการขาดแคลนสินทรัพย์เพียงแค่จํานวนเล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบ
กับหน้ีสิน น้อยครั้งที่ความไม่เพียงพอน้ีท่ีจะมีมากกว่า 15% ซึ่งเกิดกับกรณีของกิจการท่ีใหญ่กว่าปกติ แต่โดยท่ัวไปแล้ว
จะอยู่ในช่วง 5% ถึง 10% ข้อท่ีสอง คือ ภายใต้บทกฎหมายพิทักษ์ทรัพย์ของทุกๆรัฐ  
เมื่อสินทรัพย์ของบริษัทถูกแจกจ่ายออก ผู้เอาประกันภัยจะเป็นเจ้าหน้ีที่มีสิทธิโดยชอบธรรมเป็นลําดับแรกสุด 
ก่อนการเรียกร้องอ้างสิทธ์ิจากเจ้าหน้ีทั่วไปและเจ้าหน้ีลําดับรองลงมา ข้อเท็จจริงท้ัง 2 น้ี ผนวกกับ 
ความสามารถของ GAs ในการนําแผนเพิ่มศักยภาพมาใช้ เพื่อกระจายภาระผูกพันออกไปเป็นหลายปี ทําให้ GAs 
สามารถท่ีจะรับมือกับช่วงปีท่ีมีกิจกรรมอันเน่ืองมาจากการล้มละลายอยู่สูงที่สุด (ในอดีตจะเน้น 2 ปี ท่ีเลวร้ายที่สุด 
สําหรับวงจรการล้มละลายท่ีกินเวลานานแต่เรียบๆ) โดยการกระจายต้นทุนในการแก้ไขปัญหาออกไปเป็น
ระยะเวลาท่ียาวข้ึน ดังน้ัน GAs สามารถที่จะยืดเวลาที่จําเป็นในการจัดหาเงินให้สอดคล้องกับการครบกําหนดของ
ภาระหน้ีสินที่ต้องจ่าย ตามสัญญาประกันภัย โดยวิธีน้ีระบบการให้ความคุ้มครองสามารถหลีกเล่ียงภาวะการจัดหาเงิน 

 GAs ให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค มิใช่บริษัทประกันภัยที่ล้มเหลว  
             ความรับผิดชอบหลักของ GAs คือ การปกป้องคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ของบริษัทประกันภัยที่ประสบ
ความล้มเหลว มิใช่รับผิดชอบต่อบริษัทประกันภัยเอง กล่าวอีกแบบหน่ึง คือ Gas ไม่ได้ถูกสร้างข้ึนมาเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินบริษัทประกันภัย แต่มีไว้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัยรายบุคคล ให้ได้รับการ
คุ้มครองทางการเงินข้ันพื้นฐาน ระหว่างท่ีบริษัทประกันภัยอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอันเน่ืองมาจากการ
ล้มละลาย 
 
4. การจัดหาเงินทุนและการพิจารณาศักยภาพของระบบคุ้มครองการประกันภัย  

ระบบคุ้มครองการประกันภัยข้ึนอยู่กับการผสมผสานของแหล่งที่มาของเงินทุนกับกลวิธีที่ใช้ในให้ 
ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ภาพที่ชัดเจนของศักยภาพทางการเงินของระบบคุ้มครองการประกันภัยน้ัน  
จึงจําเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในแหล่งที่มาของเงินทุนและกลวิธีที่เหมาะสมในการใช้แก้ไขปัญหา 

หลักทรัพย์ของบริษัทประกันภัยเป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญในแผนการแก้ไขปัญหา 
แผนการแก้ไขปัญหาของบริษัทประกันชีวิต ใช้สินทรัพย์ท่ีคงเหลืออยู่ของผู้ให้ประกันภัยซ่ึงล้มละลายเป็น 

ข้ันแรก ในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ปกป้องคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตามสัดส่วน ทั้งด้านสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
กรมธรรม์ที่ Gas คุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยที่ GAs ไม่ได้ครอบคลุม (ตัวอย่างเช่น กรมธรรม์
ประกันภัย หรือผลประโยชน์บํานาญท่ีเกินวงเงินคุ้มครองของ GA) 

นอกเหนือจากน้ี กฎหมายพิทักษ์ทรัพย์ประกันภัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้มีนโยบายกําหนด 
สิทธิเรียกร้องกรมธรรม์มีปุริมสิทธ์ิ อยู่เหนือการเรียกร้องสิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ ในทรัพย์สินของผู้รับประกันภัย 
ที่ล้มละลาย (นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดําเนินการต่างๆทางด้านการพิทักษ์ทรัพย์) การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าว 
(ซึ่งเป็นระดับนโยบายกําหนดสิทธิการเรียกร้องในกรมธรรม์เป็นปุริมสิทธ์ิ ได้รับการชําระเป็นจํานวนเต็มก่อน
เรียกร้องจากเจ้าหน้ีทั่วไปหรือเจ้าหน้ีลําดับรองลงมา) ส่งเสริมให้เกิดแหล่งท่ีมาของเงินทุนเพื่อใช้ในแผนงานเพื่อ
แก้ไขปัญหา ย่ิงไปกว่าน้ี การลงทุนในธุรกิจประกันชีวิตแบบอนุรักษ์ กฎระเบียบเคร่งครัด และความกดดันจาก
สถาบันจัดอันดับมักทําให้ความสัมพันธ์ของการขาดแคลนสินทรัพย์ต่อจํานวนหน้ีสินของบริษัทประกันภัย 
ที่ล้มละลายมีปริมาณไม่มาก โดยเฉพาะกับผู้รับประกันภัยที่มีขนาดใหญ่และมีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์ 
ยกเว้นบางกรณีซึ่งเกิดกับบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กบางแห่ง ท่ีผู้บริหารได้ทําการฉ้อโกงสินทรัพย์ของบริษัทไป 
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ทั้งน้ี ความไม่พอเพียงทางด้านทุนทรัพย์ซึ่งเกิน 25% ของหน้ีสินกรมธรรม์ แทบจะไม่มีให้เห็น แต่การขาดแคลน
สินทรัพย์ในช่วง 5% ถึง 10% ถือว่าเป็นปกติ  

แผนการจัดหาทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาของ GAs  
ถึงแม้จะมีการจัดสรรเงินทุนจากทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย แต่การหาเงินทุนเพิ่มเติมจากระบบคุ้มครอง

การประกันภัยประกันภัยมักเน้นส่ิงสําคัญต่อความสําเร็จของแผนงานแก้ไขปัญหา เงินทุนจากระบบคุ้มครองการประกันภัย
เปรียบเสมือนตัวเช่ือมต่อระหว่างภาระหน้ีสินท้ังหมดท่ี GA ครอบคลุมและสินทรัพย์ของบริษัทท่ีสามารถเพื่อชดใช้
ภาระหน้ีสิน  

กล่าวโดยง่าย คือ GAs ต้องปิดช่องว่างน้ันให้กับผู้บริโภคที่ตนมีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง 
การจัดหาเงินทุนจากสมาชิกบริษ ัทประกันภัยโดย GA 
แหล่งเงินทุนท่ีสําคัญที่สุดของ GA คือรายได้จากการทําการประเมินเบ้ียประกันท่ี GA เก็บจากใน

อุตสาหกรรมประกันภัย ซ่ึงแต่ละGA ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทําการประเมินเบ้ียประกันและเก็บเงินใน
จํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระความรับผิดชอบท่ี GA มีต่อผู้ถือกรรมธรรม์ จากบริษัทประกันภัยที่มีธุรกิจหลายแขนงซึ่ง
ประกอบการอยู่ในรัฐ (บริษัทประกันภัยที่เป็นสมาชิก GA) จํานวนเงินต้องเพียงพอกับภาระผูกพันของ GA ท่ีมีต่อ 
ผู้ถือกรมธรรม์ สมาชิกบริษัทประกันภัยเหล่าน้ีถูกกําหนดให้จ่ายตามค่าประเมินเบี้ยประกัน ซ่ึงจัดสรรตามสัดส่วน
ของส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการดํารงสิทธ์ิท่ีจะประกอบธุรกิจประกันภัยในรัฐน้ันๆได้ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว การเก็บค่าประเมินเบี้ยประกันภัยของ GA จะไม่เคยเป็นปัญหาในระบบคุ้มครองการรับประกันภัย  
โดยพระราชบัญญัติได้จํากัดจํานวนเงินจากการประเมินเบ้ียประกันภัยของบริษัทใดก็ตามใน 1 ปี คือ 2% 
ของรายได้เฉล่ียต่อปีจากเบี้ยประกันปีล่าสุดของบริษัท (ในบางรัฐมีบทบัญญัติของ GA ซ่ึงมีข้อกําหนดจากการ
ประเมิน ซ่ึงมากกว่าหรือน้อยกว่าพระราชบัญญัติท่ีกําหนดอยู่ท่ี 2%) 

การจัดสรรทรัพย์ให้กับ GAs จากการล้มละลายของธุรกิจประกันชีวิตคร้ังก่อน 
แหล่งท่ีมาอีกช่องทางหน่ึงของการระดมทุนของ GA คือ การจัดสรร “เงินปันผล”ให้กับ Gas จาก 

การ พิทักษ์ทรัพย์ประกันภัย ในการที่ GAs ได้ออกเงินทุนจ่ายให้ก่อนเพื่อใช้คุ้มครองผู้บริโภคในคราวก่อนหน้า 
ที่มาของการจัดสรรเงินปันผลเหล่าน้ันอาจรวมถึง (i) เงินท่ีพึงได้รับเมื่อเวลาผ่านไป จากยอดรวมของมูลค่าการขาย
ทรัพย์สินของบริษัทประกันที่ล้มละลาย หรือ (ii) คําตัดสินของศาลหรือการชําระเงินซ่ึงผู้พิทักษ์ทรัพย์ได้รับใน
ท้ายที่สุด จากบุคคลภายในหรือที่ปรึกษาผู้ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของบริษัท 

การจัดหาเงินภายหลังจากการล้มละลาย 
ส่ิงท่ีไม่เหมือนกับ FDIC คือ กลไกของระบบการคุ้มครองประกันภัยน้ันไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับเงินทุน

สนับสนุนแรกเร่ิมซึ่งมีอยู่ล่วงหน้าจากการล้มละลายน้ันๆ หากแต่โครงสร้างของการระดมทุนเป็นระบบการสรรหา
ทุนในภายหลังจากการล้มละลาย โดยที่รายรับจากการประเมินเบี้ยประกันจะเรียกเก็บเมื่อมีความจําเป็นต้องใช้ ใน
การช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการจ่ายเงินชดเชยประกันภัย เมื่อถึงกําหนดจ่ายลูกค้า ข้อได้เปรียบของ
วิธีการน้ี คือ เงินทุนไม่ถูกเคล่ือนย้ายออกจากภาคธุรกิจก่อนที่จะมีความจําเป็นสําหรับการใช้เงินทุนน้ัน และ
ผู้บริโภคไม่ถูกบังคับให้ต้องจ่ายล่วงหน้า (ผ่านเบ้ียประกันท่ีสูงข้ึน) สําหรับเงินกองทุนซึ่งอาจไม่มีความจําเป็นใดๆ 
ในการใช้คุ้มครองผู้บริโภครายอ่ืนๆจากการล้มละลายหน่ึงๆ 

ข้อเสียท่ีเห็นได้ชัดของระบบการระดมทุนภายหลังจากการล้มละลาย คือ ความขาดแคลนเงินทุนซึ่งมีไว้
พร้อมใช้ก่อนถึงเวลาท่ีต้องใช้จริง ถึงแม้กระน้ัน ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นข้อด้อยอย่างใดนัก หากมองจากด้านการเป็น
โครงข่ายปลอดภัยของการประกันภัย 
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 การให้เหตุผลอธิบายในอดีตที่ FDIC ใช้ในการระดมทุนล่วงหน้า คือ ความจําเป็นในการสนับสนุนการ
เข้าถึงเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ของสถาบัน 
ที่ได้รับการคุ้มครอง ที่จําเป็นต้องมีสภาพคล่องทางการเงินสูงในการชําระหน้ีของสัญญาสําคัญที่มีต่อผู้บริโภค  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากความสัมพันธ์ของระบบธนาคาร ในทางตรงกันข้าม โดยหลักของการประกันภัยและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีงวดจ่ายรายปีน้ัน มีข้อผูกมัดท่ีจะต้องส่งมอบเงินในเหตุการณ์จําเพราะ (เช่น เกิดความสูญเสียในชีวิต
กับผู้เอาประกันกรรมธรรม์ประกันชีวิต) หรือตารางกําหนดจ่าย (เช่น พันธสัญญาในการผ่อนชําระ ภายใต้สัญญา
กําหนดจ่ายเบ้ียรายปีแบบตายตัว) ซึ่งต่างจากบัญชีเผ่ือเรียก ภาระหน้ีประกันภัยจะยังไม่ถึงกําหนดและต้องใช้จ่าย
ให้แก่ผู้บริโภคในอีกหลายปีต่อมา ภายหลังจากบริษัทผู้ให้ประกันภัยล้มละลายลง 

ในการสร้างโครงข่ายรองรับความปลอดภัยทางด้านการธนาคารที่มีประสิทธาพน้ัน มีความจําเป็นสําหรับ 
FDIC ท่ีจะทดแทนเงินสด (ของธนาคารที่ล้มละลาย) ด้วยเงินจาก FDIC ในขณะที่ธนาคารน้ันๆล้มตัวลง ในทาง
ตรงกันข้าม ระบบของการรับประกันภัยน้ัน ไม่ได้ให้ความคุ้มครองเพียงแค่สภาพคล่องทางการเงินและความเส่ียง
ด้านสินเช่ือ หากครอบคลุมถึงความเส่ียงในการแทนท่ีประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีท่ีมีต่อผู้บริโภคในแนวทาง
ที่ต่างกันไปแล้วแต่ความเหมาะสมและประเภทของสัญญาประกันภัยโดยการทดแทนการประกันภัยหน่ึงกับอีก 
การประกันภัยหน่ึง 

ความสามารถในการประเมินเบี้ยประกันภัยสูงสุดของระบบคุ้มครองการประกันภัย 
ทฤษฎีของการประเมินเบี้ยประกันภัยสูงสุดที่จัดเก็บได้จากทั้งระบบการรับประกันภัยในแต่ละปี สามารถ

คํานวณได้อย่างคร่าวๆจากการประยุกต์ใช้มูลค่าการประเมินไม่เกินวงเงินต่อเบ้ียประกันรวมทั้งหมดในปัจจุบันของ
แต่ละรัฐ  แล้วนําค่าท่ีได้รับของทุกๆรัฐมารวมกันสําหรับทั้ง 52 GAs การปฏิบัติเช่นน้ันในทางทฤษฎีก่อให้เกิดการ
ประเมินเบี้ยประกันภัยในระดับประเทศ สําหรับปีปัจจุบันอยู่ท่ีประมาณ 8.8 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งรวมเบ้ีย
ประกันชีวิตและเงินตอบแทนรายปีที่ประมาณ 4.7 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ (โดยทั่วไปไว้ใช้เฉพาะครอบคลุมเงิน
ชดเชยที่ ผู้บริโภคควรจะได้รับจากธุรกิจประกันชีวิตและผลตอบแทนรายปี) และเบ้ียประกันสุขภาพท่ี 4.1 
ดอลล่าร์สหรัฐ (โดยทั่วไปไว้ใช้เฉพาะครอบคลุมเงินชดเชยการประกันสุขภาพ) 

การวัดความสามารถในการตอบสนองของระบบคุ้มครองการประกันภัย 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนําไปสู่การที่ส่ือหลายแขนงได้ตีพิมพ์เรื่องราวต่างๆ ท่ีเก่ียวกับความ

น่าจะเป็นจากความล้มเหลวของบริษัทประกันชีวิต ในบางเรื่องได้มีการพูดถึงระบบการรับประกันภัยโดยสังเขป  
แต่น้อยเรื่องนักท่ีจะกล่าวถึงโดยลงรายละเอียด และไม่มีเรื่องใดเลยท่ีถูกกล่าวถึงด้วยความถูกต้องแม่นยํา  
บางเร่ืองราวได้บรรยายถึงระบบการรับประกันภัยว่ามี “เงินทุน” อยู่ที่ 8 หรือ 9 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ส่วนเร่ือง
อ่ืนๆได้กล่าวไว้ว่าความสามารถโดยรวมของระบบน้ันถูกจํากัดอยู่ท่ี 8 หรือ 9 เก้าพันล้านดอลล่าร์สหรัฐ  
เป็นธรรมดาท่ีบทความจะต่อด้วยการเปรียบเทียบตัวเลขท่ีอ้างถึงกับหน้ีสินโดยรวมของบริษัทประกันชีวิต และให้
บทสรุปหรือกล่าวเป็นนัยว่า ศักยภาพของระบบการรับประกันภัยน้ันไม่เพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองแก่ 
ผู้เอาประกันภัยได้  

คํากล่าวอ้างดังกล่าวน้ีถือว่าไม่สมบูรณ์และไม่หนักแน่นด้วยเหตุผลสําคัญ 2 ประการ 
หลักการทางบัญชีสําหรับทรัพย์สินของบริษัท  
เหตุผลแรก คือ ข้อความดังกล่าวได้ตกประเด็นท่ีสําคัญมาก โดยสืบเน่ืองจากค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการคุ้มครอง

ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตจะถูกจ่ายจากทรัพย์สินที่คงเหลืออยู่ของบริษัทประกันภัยภายหลังจากการเข้าสู่
กระบวนการชําระหน้ี ตัวอย่างเช่น สมมติบริษัทประกันภัยแห่งหน่ึงที่มีธุรกิจมูลค่า 10 พันล้านเหรียญสหรัฐ (GA 
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คุ้มครองทั้งหมด) ล้มลงในปีน้ี และในปีเดียวกันบริษัทประกันภัยก็อยู่ภายใต้รายการประกันภัยแบบสมมุติฐานจาก
การช่วยเหลือของ GA  

ค่าความเสียหายในระบบคุ้มครองการประกันภัยน้ีจะไม่เทียบเท่ากับ 10 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ หากแต่จะ
เท่ากับมูลค่าสุทธิท่ีคงเหลืออยู่ หลังจากหัก 10 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ จากทรัพย์สินท่ีมีอยู่บริษัท หาก
บริษัทประกันภัยมี 90 เซ็นต์ ท่ีจะชดใช้หน้ีกรมธรรม์ทุกๆ 1 เหรียญ ค่าความเสียหายที่มีต่อระบบคุ้มครองการ
ประกันภัยจะเป็น  1 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ ไม่ใช่ 10 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

หลักการทางบัญชีสําหรับความสามารถของ GAs ที่จะทําให้ข้อกําหนดในการจัดหาเงินทุนสอดคล้อง
กับภาระหนี้สินที่ถึงกําหนดของผู้ให้ประกันภัยในช่วงเวลาหลังบริษัทล้มปิดไป 

เหตุผลข้อที่สอง คือ คํากล่าวอ้างไม่ได้ตระหนักในข้อที่ว่าระบบคุ้มครองการประกันภัยมักจะใช้แผน 
การจ่ายเม่ือครบกําหนด โดยกระจายต้นทุนค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ออกไป เป็นระยะเวลาหลายปี
ตามการครบกําหนดของกรมธรรม์ของบริษัทท่ีล้มละลายน้ัน แผนเสริมศักยภาพการจ่ายเงินหลังที่บริษัทปิดตัวลง
เช่นน้ีจะลดขนาดขอบเขตความหมดเกล้ียงไม่มีเหลือของความสามารถของปริมาณท่ีประเมินไว้ของระบบคุ้มครอง 
การประกันภัยในปีใดปีหน่ึงของบริษัทล้มละลายน้ันๆ 

อีกทางหน่ึงที่จะอธิบาย คือ ความสามารถในการชําระเงินที่ต้องจ่าย ไม่ใช่การประเมินเงินจํานวนหน่ึง 
ที่จ่ายในปีปัจจุบันปีเดียว แต่จะเน้นความสามารถในจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามที่ประเมินแบบสะสมในปีต่างๆ 
ตามสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่ GA คุ้มครอง สัญญาประกันภัยบางประเภทหรือแบบบํานาญ การจ่ายคืน
ผลประโยชน์เหล่าน้ี อาจขยายออกเป็นสิบๆปี หรือช่ัวอายุคน 

เพื่อทําให้แน่ใจได้ว่า พื้นฐานการประเมินของแต่ละปีในอนาคต ในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องการล้มละลาย
ของปีปัจจุบัน ซ่ึง GA จําเป็นต้องมีเตรียมพร้อมสําหรับกับการล้มละลายอ่ืนๆ  

ไม่ว่าการล้มละลายน้ันๆจะเกิดข้ึนในปีถัดไปหรือในปีอ่ืนๆที่ได้ผ่านมาแล้ว ประเด็นน้ียังคงมีความสําคัญ 
เพราะความผันผวนของการล้มละลายและความคงที่ท่ีเก่ียวข้อง ในอดีตได้เพิ่มข้ึนอย่างคงที่ ความสามารถ

ในการจ่ายในส่วนของศักยภาพของระบบคุ้มครองการประกันภัย ในอดีตน้ัน ศักยภาพในการประเมินเบี้ยประกันภัย
โดยรวมของระบบการรับประกันภัยเกือบทุกปีจะมีจํานวนเงินมากกว่าท่ีจําเป็นสําหรับใช้ในการให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยประเด็นน้ีได้รับการอธิบายด้วยกราฟ ซึ่งได้แสดงศักยภาพการประเมินเบ้ียประกันภัย
ทั้งหมดของระบบการรับประกันภัยของแต่ละปี (โดยแสดงผลรวมและแยกส่วนตามสายธุรกิจ) โดยเปรียบเทียบกับ
เงินทุนท้ังหมดท่ีเก็บตามจริงจากบริษัทท่ีเป็นสมาชิก GA สําหรับไว้ใช้จ่ายในการมอบความคุ้มครองเงินประกัน
ให้กับผู้บริโภค 

ศักยภาพของระบบคุ้มครองการประกันภัยในวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบัน 
คําถามท่ีถูกหยิบยกข้ึนมาโดยบุคคลที่ เ ขียนถึงผลกระทบที่ น่าจะเกิดข้ึนจากวิกฤตเศรษฐกิจต่อ

อุตสาหกรรมการประกันภัยและระบบคุ้มครองการประกันภัย คือ ระบบคุ้มครองการประกันภัยจะมีความสามารถ
ในการจ่ายจํานวนหน้ีเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่หากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นไปในทางท่ีแย่ลง
เรื่อยๆ  

อีกนัยหน่ึง คําถามท่ีต่างออกไป คือ ระบบคุ้มครองการประกันภัยจะสามารถแบกรับภาระผูกพันทั้งหมด
ได้หรือไม่หากวิกฤตเศรษฐกิจนําไปสู่ความล้มเหลวของบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ต่างๆโดยพร้อมเพรียงกัน 

คําตอบจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในอดีต คือ “ได้” ขณะที่คล่ืนระลอกสุดท้ายที่สําคัญจากการล้มละลาย
ของบริษัทประกันชีวิตในช่วงยุคต้นๆของทศวรรษ ค.ศ. 1990 ระบบคุ้มครองการประกันภัยน้ันได้ให้ความคุ้มครอง
แก่ผู้บริโภคทั้งหมดท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ ในขณะท่ีต้องเผชิญกับการที่ต้องโอบอุ้มการล้มตัวลงของบริษัท
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ยักษ์ใหญ่ระดับชาติถึง 3 บริษัทด้วยกัน ซ่ึงประกอบด้วย Executive Life Insurance Company, Mutual 
Benefit Life Insurance Company, and Confederation Life Insurance Company และยังรวมถึงบริษัท
ประกันภัยขนาดกลางและขนาดเล็กอีกมากมายจํานวนหน่ึง และไม่เคยมีเวลาไหนเลย ถึงแม้กระทั่งปีท่ีถือว่า 
แพงท่ีสุด ท่ีค่าใช้จ่ายของการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคน้ันจะห่างไกลจากความสามารถในการจ่ายจํานวนหน้ี
ตามการประเมินไว้ของระบบคุ้มครองการประกันภัย  

สภาพการณ์ในปัจจุบัน NOLHGA ได้คาดหวังว่าระบบคุ้มครองการประกันภัยจะสามารถบรรลุภาระ
ผูกพันท้ังหลายภายใต้การพัฒนาท่ีมองเห็นได้อย่างสมเหตุสมผล ถึงกระน้ัน อาจโดนคําถามว่า อะไรคือความ
เป็นไปได้ที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุผลดังกล่าว ปัจจุบัน NOLHGA จึงเก่ียวข้องกับการวางแผนงานเชิงวิเคราะห์ 
“การทดสอบภาวะวิกฤต” ซ่ึงได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางคณิตศาสตร์ประกันภัยจาก Towers 
Perrin/Tillinghast และความเช่ียวชาญเร่ืองการล้มละลายของบริษัทประกันภัยจากบริษัทกฎหมาย Baker & 
Daniels 

ผลลัพธ์ที่ได้ในเบ้ืองต้นจากการวิเคราะห์บททดสอบภาวะวิกฤตน้ัน บ่งช้ีให้เห็นว่าความสามารถทางด้าน
การเงินของระบบคุ้มครองการประกันภัยในปี ค.ศ. 2009 สามารถดํารงอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยท่ีไม่มีการ “โยกย้าย” 
ค่าใช้จ่ายใดๆซ่ึงเกิดจากการล้มละลายใหญ่ๆไปสู่ปีต่อๆไปในภายหน้า ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วจะดําเนินการผ่านแผนจ่าย
ตามระยะเวลา  (ดูคําอธิบายจากด้านบน) น้ันควรเพียงพอท่ีจะสนับสนุนระบบคุ้มครองการประกันภัยทําให้ 
การแก้ปัญหาในลักษณะการประกันภัยต่อตามสมมุติฐานของการล้มละลายของบริษัทประกันสําคัญๆซ่ึงได้รับ
ผลกระทบอย่างร้ายแรงในปี ค.ศ. 2009 และยังข้ึนอยู่กับสมมุติฐานจําลองบททดสอบภาวะวิกฤต แต่ถ้าหากสมมติว่า 
(ซึ่งเป็นกรณีที่มีความน่าจะเป็น) แผนการแก้ไขปัญหาน้ันจะใช้วิธีการกระจายตามระยะเวลาท่ีอาจครบกําหนด
สัญญาของผู้ถือกรมธรรม์ (เช่น การจ่ายผลประโยชน์เม่ือถึงแก่กรรม, การจ่ายเงินรายปี) สามารถแสดงให้เห็นโดย
ชัดเจนว่าความสามารถในการจ่ายหน้ีตามการประเมินไว้ระบบคุ้มครองการประกันภัยในปัจจุบันสามารถรับมือกับ
ความล้มเหลวของธุรกิจประกันภัยระดับชาติจํานวนมากได้พร้อมๆกัน  
 ถึงแม้กระน้ัน หากเศรษฐกิจยํ่าแย่ลงถึงจุดที่ “ใกล้ล่มสลาย” อย่างน้อยในทางทฤษฎี ก็มีความเป็นไปได้ 
ที่ค่าใช้จ่ายจากการจ่ายภาระหน้ีสินที่ถึงกําหนดให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงระยะเวลาปัจจุบันอาจเกินกว่า 
สภาพคล่องของระบบภายใต้สถานการณ์ที่ เลวร้ายท่ีสุดเช่นน้ี ทางเลือกหน่ึงในการให้ความคุ้มครองแก่ 
ผู้เอาประกันภัยอาจเป็นการกู้ยืมผ่านช่องทางปกติหรือพิเศษ โดยการนําเงินนําส่ิงท่ี GA จะเก็บได้ในอนาคต 
ที่ประเมินไว้ส่วนหน่ึงไปค้ําประกันการกู้ยืม และหากต้ังสมมติฐานว่าฐานการประเมินเบี้ยประกันทั่วประเทศของ
ระบบการรับประกันภัยน้ัน จะอยู่ในระดับคงท่ีในอีก 10 ปีข้างหน้า กระแสหลักทรัพย์ประกันภัยจากการกู้ยืมจะมี
จํานวนรวมอยู่ที่ 88 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หากสมมติฐานเป็นไปในอีกทางหน่ึงว่า การประเมินเบ้ียประกัน
ของปัจจุบันจะร่วงลงอีก 20 เปอร์เซ็นต์และจะไม่ฟื้นตัวอีกเลยในอีก 10 ปีข้างหน้า กระแสหลักทรัพย์ประกันจาก
การกู้ยืมจะมีจํานวนรวมอยู่ที่ 71 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
  

บทสรุป 
 ผู้เอาประกันภัยน้ันได้รับผลประโยชน์มาโดยตลอดในหลายทศวรรษที่ผ่านมา จากระบบที่แข็งแกร่งใน 
การให้ความคุ้มครองความเส่ียงจากการล้มละลายสมาคมคุ้มครองการประกันภัย ด้านการประกันชีวิตและสุขภาพ 
ผ่าน NOLHGA ระบบคุ้มครองการประกันภัยน้ีจึงมีประสานกัน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความเพียบพร้อม
ด้วยเครื่องมือทั้งทางด้านกฎหมายและการเงิน ซ่ึงส่งเสริมให้ระบบคุ้มครองการประกันภัยน้ีสามารถดํารงอยู่ใน
สถานการณ์ของเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ได้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตาม แม้กระท่ังเหตุการณ์ “นํ้าท่วม 1,000 ปี”  
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ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการประกันชีวิต ศักยภาพของระบบการรับประกันภัยในการใช้สอยสินทรัพย์ของ
บริษัทประกันภัยซ่ึงล้มละลายร่วมกับการประเมินเก็บเงินนําส่งของ GA  

การจัดสรรค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการแก้ไขขยายระยะจ่ายเป็นการจ่ายเมื่อถึงกําหนดชําระผลประโยชน์ของผู้เอา
ประกันภัย และในการกู้ยืมโดยมีเงินที่คาดว่าจะได้รับจากเงินนําส่งเบี้ยในอนาคตของระบบ ท้ังหมดเป็นรากฐาน 
ที่ม่ันคงในการให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค  


